“ब्लड ऑन कॉल- जीवन अमृत सेवा”
ही अभिनव योजना / उपक्रम मुंबईसाठी
वगळण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
साववजभनक आरोग्य भविाग
शासन भनणवय क्रमाुंकः रारसे-2019/प्र.क्र.26/आ-5,
गोकळदास तेजपाल रुग्णालय आवार,
सुंकल इमारत, 8 व 10 मजला, नवीन मुंत्रालय,
मुंबई- 400 001.
भदनाुंक : 12 मार्व,2020
वार्ा :

1) साववजभनक आरोग्य भविाग,शासन भनणवय क्रमाुंक:- रारसे-2013/प्र.क्र.225/आ-5
भद.31 ऑक्टोंबर,2013

प्रस्तावना :
मा.सवोच्र् न्यायालयाच्या भद.४ जानेवारी,1996 रोजीच्या भनदे शानूसार भद.४ जलै,१९९६ च्या
शासन भनणवयान्वये महाराष्ट्रात राज्य रक्त सुंक्रमण पभरषदे र्ी स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यात
सरभित रक्तार्ा परवठा वाजवी भकमतीत करणे, राष्ट्रीय रक्त धोरणार्ी राज्यात अुंमलबजावणी करणे
राज्यात रक्त सुंक्रमण सेवा प्रिावी व बळकट होऊन गरजू रुग्णास दजेदार, सरभित रक्त सहज
उपलब्ध करुन दे णे ही राज्य रक्त सुंक्रमण पभरषदे र्ी मख्य उभिष्ट्टये आहेत. ज्यावेळी एखादया रुग्णास
नभसिंग होम ककवा रुग्णालयात दाखल असताना डॉक्टराुंर्े सल्लल्लयानसार रक्त र्ढवण्यार्ी आवश्यकता
असते, अशा वेळी रुग्णाच्या नातेवाईकास रक्तासाठी धावपळ करावी लागते व रुग्णास रक्त भमळण्यास
भवलुंब होतो. रुग्णालयात दाखल असलेल्लया रुग्णास आवश्यक असणाऱ्या रक्तासाठी त्याच्या
नातेवाईकास धावपळ करावी लागू नये तसेर् रुग्णास वाजवी दरात सरभित रक्त परवठा हाहावा
याकभरता राज्य रक्त सुंक्रमण पभरषदे च्या माध्यमातून “ब्लड ऑन कॉल-जीवन अमृत सेवा” ही योजना
/ उपक्रम मुंबईसह राज्यातील सवव भजल्लहयाुंमध्ये सुंदिाभधन शासन भनणवयान्वये कायान्न्वत करण्यात
आला होता. राष्ट्रीय रक्त धोरणानसार गरजेच्या वेळी रुग्णास रक्त उपलब्ध करुन दे ण्यार्ी जबाबदारी
सुंबुंभधत रुग्णालयार्ी आहे. मुंबई मध्ये 59 रक्तपेढया आहेत व मुंबईतील रुग्णालयाुंनी त्याुंना गरज
असणाऱ्या रक्तासाठी रुग्णालयाच्या नजीकच्या रक्तपेढयाुंसोबत टायअप केलेले आहे.

टायअप

केलेल्लया रक्तपेढया सुंबुंभधत िागातील रुग्णालयाुंना रक्त परवठा करीत असल्लयामळे व मुंबईतील
रहदारी व वाहतकीस लागणारा वेळ लिात घेता, सुंबुंभधत रुग्णालये दरच्या रक्तपेढीऐवजी नजीकच्या
रक्तपेढीतून रक्त घेण्यास प्राधान्य दे तात. यावरुन प्रत्यि रक्त यभनट वरील खर्ापेिा या योजनेंतगवत
रुग्णालयाकडू न रक्तार्ी मागणी अत्यल्लप होती. प्रशासकीय युंत्रणेसाठी लागणारे खर्ार्व प्रमाण खपर्
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जास्त असल्लयार्े स्पष्ट्ट झाले. ही बाब भवर्ारात घेता, सदरर्ी योजना मुंबईसाठी वगळण्यार्ी बाब
शासनाच्या भवर्ाराधीन होती.
शासन भनणवय :मुंबईतील रुग्णालयाुंनी त्याुंना गरज असणाऱ्या रक्तासाठी रुग्णालयाच्या नजीकच्या
रक्तपेढयाुंसोबत टायअप केलेले आहे. टायअप केलेल्लया रक्तपेढया सुंबुंभधत िागातील रुग्णालयाुंना
रक्त परवठा करीत असल्लयामळे व मुंबईतील रहदारी व वाहतकीस लागणरा वेळ लिात घेता, सुंबुंभधत
रुग्णालये नजीकच्या रक्तपेढीतून रक्त घेण्यास प्राधान्य दे तात. त्यामळे

या योजनेंतगवत

रुग्णालयाकडू न रक्तार्ी मागणी अत्यल्लप होती. ही बाब भवर्ारात घेता, सदरर्ी योजना मुंबईसाठी
वगळण्यात येत आहे.
सदर शासन भनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यार्ा सुंकेताक 202003121207554017

असा आहे . हा आदे श

भडजीटल स्वािरीने सािाुंभकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्रार्े राज्यपाल याुंच्या आदे शानसार व नाुंवाने.
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( अर्वना वालझाडे )

अवर सभर्व, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. आयक्त, राज्य कामगार भवमा योजना, पुंर्भदप िवन, लोअर परेल, मुंबई.
2. अभतभरक्त आयक्त, मुंबई महानगरपाभलका, मुंबई.
3. प्रकल्लप सुंर्ालक, महाराष्ट्र राज्य एडस भनयुंत्रण सोसायटी,महाराष्ट्र/ मुंबई.
4. सुंर्ालक आरोग्य सेवा आरोग्य सेवा, सुंर्ालनालया, मुंबई.
5. सुंर्ालक, राज्य रक्त सुंक्रमण पभरषद, मुंबई.
6. सुंर्ालक, वैद्यकीय भशिण व सुंशोधन, मुंबई.
7. मा.मुंत्री /मा.राज्य मुंत्री (साववजभनक आरोग्य) याुंर्े खाजगी सभर्व
8. सह सुंर्ालक, आरोग्य सेवा (भह.ह.व ज.रो.), पणे
9. उप सभर्व, वैद्यकीय भशिण व औषधी द्रहाये भविाग, मुंबई.
10. उपसुंर्ालक आरोग्य सेवा (सवव)
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11. भजल्लहा शल्लय भर्भकत्सक (सवव)
12. अभधष्ट्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाभवद्यालय (सवव)
13. प्रधान सभर्व (आरोग्य) याुंर्े स्वीय सहायक
14. उप सभर्व (आरोग्य) सवव
15. भनवडनस्ती (आ-5)
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